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6. 3 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ 
 
 

6. 3. 1 VÝROBKY 
 
Společnost HAM, s.r.o., není plátcem DPH, se zabývá výrobou dětských výživ, dodává mimo jiné do 

obchodů tyto výrobky: 
 

 jablečná výživa - prodejní cena 10,- Kč, vlastní náklady výroby 6,- Kč 
 

 meruňková výživa - prodejní cena 12,- Kč, vlastní náklady výroby 7,- Kč 

 

Na začátku roku měla společnost na účtech mimo jiné tyto zůstatky: 
 

112 – Materiál na skladě  45 000 Kč 

221 – Běžný účet   55 000 Kč 

411 – Základní kapitál  100 000 Kč 

 

Ve sledovaném období bylo vyrobeno 5 000 ks jablečných výživ a 10 000 ks meruňkových výživ. 
 

1. Náklady na výrobu výživ: 
 

a) Výdej surovin (ovoce) ze skladu do výroby   45 000 Kč 
Poznámka: Předpokládá se počáteční zůstatek na účtu Materiál na skladě. 

 

b) Hrubé mzdy zaměstnanců      20 000 Kč 
 

c) Pojistné podniku z hrubých mezd (33,8 %)       6 760 Kč 
 

d) Faktura přijatá za spotřebu energie    10 240 Kč 
 

e) Z běžného účtu zaplaceno za nájem výrobních prostor a strojů 18 000 Kč 
Poznámka: Předpokládá se počáteční zůstatek na běžném účtu. 

 

2.  Převedení vyrobených dětských výživ na sklad hotových výrobků 
 

a)  jablečné výživy 5 000 ks                  .............. Kč 
 

b)  meruňkové výživy 10 000 ks .............. Kč 
 

3.  FAV za prodej 5 000 ks jablečných a 8 000 ks meruňkových výživ ............. Kč 
 

4.  Úbytek prodaných výživ ze skladu: 
 

a)  5 000 ks jablečných výživ ............... Kč 
 

b)  8 000 ks meruňkových výživ ............... Kč 

 

 

ÚKOLY: 
 

1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty hlavní knihy. 
 

2. Zjistěte zůstatek na účtu Výrobky a porovnejte se skutečným stavem dle inventury, který činil 

2 000 ks meruňkových výživ. 
 

3. Zjistěte výsledek hospodaření z prodeje výrobků a porovnejte tento výsledek s kalkulovaným 

ziskem (množství prodaných výrobků * plánovaný zisk na 1 výrobek, tj. 4,- Kč u jablečné výživy a 5,- 

Kč u meruňkové výživy).   


